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RESUMO 

Uma quitinase classe I do latex de F. benjamina, denominada FbLx-chi-1, foi 

purificada após fracionamento por precipitação com sulfato de amônio das proteínas do látex 

(PL) e cromatografia de afinidade da fração 30-60% em coluna de quitina. FbLx-Chi-1 

apresentou massa molecular aparente de 30 kDa, estimada por SDS-PAGE, pH ótimo para 

total atividade da enzima de 5,5 e temperatura ótima de 60 ºC. A enzima apresentou 

significante termoestabilidade, mantendo 100% da atividade após incubação a 60 ºC por 30 

min, e notável estabilidade de pH, mantendo 100% da atividade nas faixas de pH entre 2-10, e 

tolerância à salinidade, mantendo 100% de atividade até 250 mM de NaCl. Ademais, FbLx-

Chi-1 teve sua atividade aumentada por adição de Ca2+ e Mg2+ à mistura reacional, mas foi 

inibida por Mn2+ e Al3+. De grande importância, FbLx-Chi-1 exibiu atividade antifúngica 

contra os fungos Fusarium pallidoroseum e Fusarium oxysporum, revelando potencial 

biotecnológico quanto ao seu uso para controlar esses fitopatógenos na agricultura. 

 

 

Palavras-chave: Ficus benjamina; Moraceae; látex; quitinase; defesa de planta 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A class I chitinase from F. benjamina latex designated FbLx-Chi-1 was purified to 

homogeneity after ammonium sulfate precipitation of the latex proteins (LP) and affinity 

chromatography of the 30-60% fraction on a chitin column. FbLx-Chi-1 has a 30 kDa 

molecular mass as estimated by SDS-PAGE, an optimal pH and temperature for full enzyme 

activity of 5.5 and 60 ºC, respectively. It presented significant thermoresistance to 

denaturation as it retains 100% activity after incubation at 60 ºC for 30 min, and remarkable 

pH stability preserving 100% activity after incubation at pH range of 2-10, for 30 min at 37 

ºC, and salinity tolerance up to 250 mM NaCl. In addition, FbLx-Chi-1 activity enhanced in 

the presence of Ca2+ and Mg2+, but Mn2+ and Al3 inhibited it. Importantly, FbLx-Chi-1 

exhibited antifungal activity against the phytopathogenic fungi Fusarium pallidoroseum and 

Fusarium oxysporum revealing biotechnological potential to control these phytopathogens in 

agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ficus benjamina L. 

 

Ficus benjamina, popularmente conhecido como Ficus, Benjamim ou Sempre-verdes, 

é uma espécie amplamente distribuída no mundo, tendo sua origem no sul da Ásia. Sua ampla 

distribuição geográfica se deve ao seu uso como planta ornamental, na decoração de praças, 

jardins e cercas vivas. É uma espécie da 

Família: Moraceae 

           Gênero: Ficus 

                     Espécie: Ficus benjamina L. 

Sem dúvida, seu amplo cultivo está relacionado ao seu valor estético, sua adaptação a 

ambientes fechados e resistência a estresses (VENEKLAAS et al., 2002). Nos últimos anos, 

ela vem sendo muito utilizada na arborização urbana em cidades do Brasil (PAZ LIMA et al., 

2005). Em Fortaleza, Ceará, Moro e Westerkamp (2011) avaliaram a composição arbórea da 

cidade e seus resultados mostram que F. benjamina é a espécie predominante, chegando a 

45,98% da cobertura vegetal dos bairros analisados, Benfica e Jardim America, tendo sua 

predominância em espaços públicos (MORO et al, 2014). 

Mesmo sendo uma espécie amplamente distribuída e abundante, pouco se conhece 

sobre sua bioquímica e fisiologia. Yarmolinsky et al. (2012) mostraram que extratos 

etanólicos de folhas de F. benjamina inibiram a infecção dos vírus da herpes HSV-1, HSV2 e 

VZV em células do rim do Macaco verde africano. Mouro et al. (1994) mostraram que 

extratos clorofórmicos dos frutos de 4 espécies de Ficus, incluindo F. benjamina, possuem 

atividade antibacteriana e inibitória na formação de tumores causados por Agrobacterium 

tumefaciens.  

Folhas de F. benjamina tem mostrado conter componentes como ácido cinâmico, 

naringenina, e quercetina lactose. Seus frutos contêm ácido cafeico, sua casca do caule 

contem stigmasterol, enquanto a casca da raiz contem benjaminamide (ALMAHY et al, 2003; 

SIMO et al, 2008).  

F. benjamina L. é utilizado na medicina tradicional na Indonésia para tratamento de 

gripe, bronquite, coqueluche, malária, inflamação intestinal aguda, disenteria, e convulsões 

em crianças (HASTI et al, 2014). 
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Estes trabalhos mostraram o grande potencial da espécie em uso na medicina e na 

agricultura, porém, mesmo sendo uma espécie com ampla distribuição, existe um vazio em 

estudos de aplicação medicinal e biotecnológica da espécie, tão pouco há conhecimento 

popular de seu uso além de ornamentos e extração de cera de suas folhas. O presente trabalho 

se baseia na premissa de preencher a lacuna de falta de conhecimento sobre a espécie e 

agregar “valor” a essa cultura abundante, porém subutilizada.  

Sobre o látex de F. benjamina, objeto de estudo desse trabalho, há pouco 

conhecimento acerca dele, e os poucos relatos encontrados na literatura são de Williams et al. 

(1968), que analisaram o teor de proteínas do látex de 46 espécies do gênero Ficus e o teores 

de atividade proteolítica. Dentre as espécies estudadas estava F. benjamina. Mota (2013) 

mostrou que além de atividade proteolítica, proteínas do látex também possuíam atividades 

como glucanases, peroxidases e quitinases.  

 

1.2 Látex e laticíferos 

 

Látex é uma secreção, geralmente branca, exsudada pela planta quando esta sofre uma 

injuria na região onde há células laticíferas. O látex é o citoplasma especializado de células ou 

fileiras de células especializadas, chamados laticíferos. Estudos anatômicos dos laticíferos 

demonstraram que as células laticíferas contêm os compostos do látex desde jovens. Estas 

células, quando maduras, aparentemente permanecem vivas e com o látex em seu interior, que 

somente será liberado para o meio extracelular caso a planta seja injuriada. Ao seccionar um 

órgão, cujo tenha células laticíferas, imediatamente inicia o extravasamento de látex dos 

laticíferos interconectados que, logo, coagula e sela o órgão injuriado. Quando a parede 

celular dessas células se rompe, o citoplasma delas, o látex, é expelido para fora da planta. 

Mais de 20 mil espécies pertencentes a mais de 40 famílias possuem laticíferos, isto é, 8,9% 

de todas as angiospermas conhecidas (HANGEL et al., 2008; KONNO, 2011).  

A composição do látex pode ser variada, sendo encontrados alcaloides, terpenoides, 

borracha, proteínas e enzimas como proteases, osmotinas e lectinas (HAGEL et al., 2008; 

KONNO, 2011). Várias hipóteses foram levantadas para explicar o papel fisiológico do látex 

na planta: excreção de metabólitos, cobertura de ferimentos no tecido da planta, defesa contra 

patógenos e defesa contra herbívoros. Contudo, as evidencias corroboram com as hipóteses de 

defesa contra patógenos e herbívoros, principalmente contra esses últimos (HAGEL et al., 

2008; KONNO, 2011).  
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Os laticíferos resultam de uma característica genética convergente que evoluiu, 

independentemente, em vários clados, sendo mais presente em plantas de ambientes tropicais. 

O látex de Hevea brasiliensis é, sem dúvida, o mais famoso, mas muitas outras espécies têm 

sido estudadas nos últimos anos como Calotropis procera e Carica papaya (RAMOS et al., 

2013; KONNO, 2011). Muitas proteínas já foram detectadas em látex, como osmotinas, 

peroxidases, polifenol oxidases, proteases, inibidores de proteases, lectinas e quitinases. 

Muitas dessas proteínas são uteis na indústria, na medicina e no combate contra fitopatógenos 

e pragas, comprovando que as células laticíferas são ricas fontes de proteínas de interesse 

humano (KONNO, 2011). 

 

1.2 Quitina e quitinases 

 

 Quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, estando atrás somente 

da celulose, e consiste em várias unidades de N-acetil-D-glucosamina (NAG) ligadas por 

ligações β-(1→4). Sendo o principal componente estrutural na parede celular de fungos, 

exoesqueletos de artrópodes, em diferentes estruturas de moluscos, como cutícula e rádula, 

em ovos de nematoides e estando presente também na matriz peritrófica, que é formada por 

uma camada de quitina e glicoproteínas que reveste o intestino da maioria dos invertebrados. 

(PETERS, 1972; LEHANE; WU; LEHANE, 1997; HEGEDUS et al., 2009). Oligômeros de 

NAG produzidos a partir de quitina tem chamado atenção devido a suas funções biológicas 

como: Inibição da angiogênese de tumores, controle do crescimento, diferenciação e 

crescimento celular em vertebrado, efeitos anti-oxidativos e utilização como elicitores de 

mecanismos de defesa em plantas. Esses oligômeros são produzidos a partir de quitina 

utilizando hidrolise ácida, ou por hidrolise enzimática, por enzimas com atividade 

quitinolítica (OHNUMA et al, 2012).    

 Quitinases (EC 3.2.1.14) são enzimas que hidrolisam a ligações β-(1→4) entre 

unidades de NAG, clivando de maneira aleatória a cadeia de quitina, diferente das β-N-

acetilhexosaminidases (EC 3.2.1.52) que catalisam a remoção de resíduos de NAG 

sucessivamente a partir do terminal não redutor da cadeia de quitina. Quitinases são membros 

das famílias de glicosil hidrolases (GH) 18, 19, 23 e 48, sendo essa classificação dependente 

do grau de identidade de sequências primárias das proteínas e semelhanças estruturais das 

quitinases (ADRAGI; FARAMARZI, 2013). Quitinases são produzidas por uma grande 

variedade de organismos, incluindo bactérias, fungos, insetos, plantas e animais, tendo 
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diversas funções como nutrição, morfogênese e defesa contra patógenos possuindo estruturas 

contendo quitina. (ADRANGI et al., 2010). Muitos desses organismos possuem mais de um 

gene codificante para quitinases, e estas várias quitinases atuam de forma sinérgica ou 

sucessiva na hidrolise da quitina (HARTL et al., 2012; PATIL et al, 2000).  

 As quitinases vegetais são classificadas em 7 classes, sendo as classes I, II, IV, VI e 

VII pertencentes à família GH19 e as classes III e V pertencentes à família GH18. Essas 

quitinases vegetais fazem parte de um grupo de proteínas chamas de PR-Proteínas (do inglês 

Pathogenesis-related), que são sintetizadas de novo em resposta ao ataque de patógenos e 

herbívoros. As PR-Proteínas estão relacionadas à defesa da planta contra vírus, bactérias, 

fungos, nematoides e insetos. Dentre as 17 famílias de PR-Proteínas as, quitinases fazem parte 

das PR-3, PR-4, PR-8 e PR-11 (ADRAGI; FARAMARZI, 2013).  

O mecanismo de catálise das quitinases da família GH18 envolve a retenção da 

configuração anomérica do substrato, ocorrendo um mecanismo de duplo deslocamento. O 

grupo carboxila de um resíduo da enzima protona o oxigênio da ligação glicosídica e, depois, 

o grupo acetoamido do próprio substrato realiza um ataque nucleofílico, formando um íon 

oxazolinium intermediário (HENRISSAT; BAIROCH, 1993; SASAKI et al., 2002).  Já as 

quitinases da família GH19 invertem a configuração anomérica do resíduo de NAG 

hidrolisado, envolvendo uma única substituição nucleofílica pela molécula de água. São dois 

resíduos catalíticos com grupos carboxílicos, um protona o oxigênio da ligação glicosídica e o 

outro ativa a molécula de água (HENRISSAT; BAIROCH, 1993) (Figura 1). 

 Provavelmente, as quitinases das famílias GH18 e GH19 tenham evoluído de 

ancestrais diferentes, pois, além de não compartilharem similaridade em suas sequências de 

aminoácidos, possuem estruturas tridimensionais e mecanismos enzimáticos diferentes. As 

quitinases da família GH18 possuem um domínio catalítico caracterizado por um barril 

(β/α)8, formado por 8 α-hélices e 8 fitas-β e domínios não catalíticos de ligação à quitina 

(BANNER et al., 1975), enquanto que as quitinases da família GH19 possuem domínios ricos 

em α-hélices e uma estrutura semelhante àquelas encontradas em quitosanases e lisozimas 

(Figura 2) (CHUANG; LIN; LIN, 2008). 
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Figura 1 – Mecanismo de ação de hidrolise das quitinases das famílias GH18 (A) e GH19 (B). 

(A) O mecanismo de hidrolise por deslocamento duplo proposto para quitinase da familia 

GH18. Protonação do resíduo de NAG na conformação de barco leva a formação de um 

intermediário oxazolinium, que pode ser hidrolisado para um produdo com a retenção da 

configuração anomérica. (B) Mecanismo de hidrolise por deslocamento único proposto para 

quitinases da família GH19. Dois resíduos ácidos são requeridos no sitio ativo e o produto da 

hidrolise tem uma inversão da sua configuração anomérica.  

 

 

Fonte: Brameld e Goddard (1998) 
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Figura 2 - Estrutura tridimensional de enzimas representativas das famílias GH18 e GH19. 

(A) Uma quitinase de Aspergillus fumigatus pertencente à família GH18, mostrando um 

domínio do tipo barril formado por 8 fitas β e 8 α-hélices (PDB ID: 2XVP). (B) Uma 

quitinase de Carica papaya representativa da família GH19, apresentando uma estrutura rica 

em α-hélices (PDB ID: 3CQL). 

 

 

 

Fonte: Humphrey et al., 1996 

 

 

1.3 Fungos fitopatogênicos 

 

A agricultura brasileira é um dos principais setores que geram renda para o país, sendo 

4,45% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, chegando a US$ 100,1 bilhões em 2012. 

Atualmente, o Brasil é um dos líderes mundiais em manufatura e exportação de fibras, 

alimentos e energia de origem vegetal, sendo um dos maiores produtores de café, milho, soja, 

cana-de-açúcar (açúcar e etanol), óleos vegetais, laranjas e uvas.    

Contudo pragas agrícolas como insetos, nematoides, vírus, fungos e bactérias são 

responsáveis por grandes perdas na agricultura, por causarem danos e provocarem doenças na 

lavoura. Em 2003, as perdas na produção agrícola mundial chegaram a 45%, dentre as quais 

13% corresponderam às perdas causadas por insetos fitófagos e 12% às perdas causadas por 

fungos fitopatogênicos (CARLINI; GROSSI-DE-SA, 2002; BABU et al., 2003; LEE et al., 

2003) 
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Em termos de volume, o Brasil sofre perdas de, aproximadamente, 25,0 milhões de 

toneladas de alimentos, fibras e biocombustíveis, sendo cerca de 12,5 milhões de toneladas 

em grão, 0,4 milhões de toneladas de café, 4,2 milhões de toneladas de açúcar, 2,6 milhões de 

litros de etanol, e 0,5 milhões de toneladas de mandioca, anualmente, totalizando perda de 

cerca de US$ 12,6 bilhões. Além disso, aproximadamente 3,7 milhões de toneladas de frutas 

são perdidas, junto com 0,5 milhões de toneladas de outros vegetais (OLIVEIRA et al, 2014).  

Os fungos pertencem a um vasto grupo de organismos heterotróficos. Estima-se que 

haja mais de 1,5 milhões de espécies no mundo, apesar de apenas 100.000 espécies, 

aproximadamente, terem sido descritas. Fungos são microrganismos eucariotos, 

heterotróficos, aclorofilados, absortivos e que possuem a membrana plasmática e a parede 

celular como principais barreiras de proteção. Esses organismos obtêm sua energia pela 

ruptura de moléculas orgânicas, podendo ocupar, dessa forma, diversos nichos ecológicos, 

atuando como parasitas, sapróbios ou, então, estabelecendo relações simbióticas, como, por 

exemplo, com algas, formando os líquens (ADAMS, 2004; AGRIOS, 2005).  

A parede celular dos fungos é constituída de polímeros lineares de NAG (quitina) ou 

celulose (como no caso dos oomicetos), α-1,3-glucanos, β-1,3-glucanos e β-1,6-glucanos, 

lipídios, peptídeos e uma matriz proteica. A proporção, concentração e/ou disposição destes 

elementos pode variar de acordo com a espécie ou entre as fases do ciclo de vida desses 

organismos (HARDHAM; MITCHELL, 1998; CANTU et al., 2009; AIRES et al., 2012). 

Para o estabelecimento do fungo na planta, inicialmente, ocorre a liberação de 

moléculas de adesão, que são responsáveis pela fixação do fungo à superfície vegetal. Em 

seguida, ocorre a secreção de enzimas capazes de degradar a parede celular vegetal e outros 

componentes, possibilitando a penetração e nutrição do fungo. Por último, ocorre a 

diferenciação de estruturas de infecção especializadas, que dão continuidade à colonização 

(HARDHAM; MITCHELL, 1998; RIBEIRO et al., 2007; POCIECHA et al., 2013).  

Fungos são organismos extremamente adaptáveis, podendo usar, praticamente, 

qualquer tipo de superfície como habitat para se desenvolverem (por exemplo, azulejo de 

banheiro, peles, folhas, matéria em decomposição). Portanto, eles são muito eficientes em 

colonizar e utilizar plantas, seres humanos e animais como substrato (COX; PERFECT, 

1993).  

Contudo, aproximadamente 10% das espécies conhecidas de fungos são capazes de 

colonizar plantas e uma fração menor é capaz de causar doenças. Entretanto, entre os agentes 

causais de doenças infecciosas, os fungos fitopatogênicos são responsáveis por um elevado 
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índice de perda nas culturas de várias espécies (KNOOGE, 1996; BECKER-RITT; CARLINI, 

2012). Por este motivo, existem muitos estudos sobre a interação destes fungos com plantas 

cultivadas (GALLI et al., 2005; TOFFOLATTI et al., 2012; WANG et al., 2014).  

 

1.4. Justificativa, hipótese e pergunta que nortearam o trabalho 

 

Quitinases em látex já foram encontradas em Carica papaya, Calotropis procera, 

Ipomoea carnea, Hevea brasiliensis, Manihot glaziovii e Ficus microcarpa (NITSAWANG; 

KANASAWUD, 2006; VIANA, 2015, PATEL et al., 2010; BOKMA et al., 2010; PEREIRA 

et al., 1999; TAIRA et al., 2005b). Sendo algumas com alta atividade antifúngica como as 

quitinases classe I e II de F. microcarpa (Taira et al., 2005b).  

 

Pesquisas anteriores do nosso grupo de pesquisa mostraram forte atividade 

quitinolítica nas proteínas do látex de F. benjamina (MOTA, 2013). Assim, a seguinte 

hipótese foi formulada: 

 

“F. benjamina é uma espécie altamente distribuída pelo mundo, tanto em zonas rurais quanto 

urbanas, estando exposta a vários tipos de estresses bióticos e abióticos e, mesmo assim, 

continua sempre verde. Como seu látex está distribuído amplamente, desde folhas a raízes, 

sendo exsudado após qualquer das menores injurias, provavelmente as proteínas de seu látex 

têm papel crucial na defesa dessa espécie, dentre as quais as quitinases.”  

 

Com base nessa hipótese, a seguinte pergunta foi elaborada:  

 

Será que quitinases do látex de F. benjamina possuem atividade antifúngica contra 

fitopatógenos de interesse econômico?   
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

- Purificar do látex de Ficus benjamina, quitinases e avaliar sua efetividade para impedir o 

desenvolvimento de fungos fitopatogênicos de importância econômica. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Identificar, purificar e caracterizar quitinases do látex de F. benjamina dando ênfase aos 

aspectos físico-químicos, bioquímicos e estruturais; 

 

- Avaliar o potencial biotecnológico de quitinases do látex de F. benjamina, testando se elas 

possuem atividade contra fungos fitopatogênicos de relevância agrícola  

 

3 MATERIAIS E METODOS 

 

3.1 Espécie vegetal e coleta do látex 

 

 O látex foi obtido a partir de espécimes de Ficus benjamina L. (Figura 3) encontrados 

nos arredores do Campus do Benfica – UFC, Fortaleza, Ceará, Brasil (Latitude: -3.742065 

Longitude: -38.535372). Uma exsicata foi depositada no Herbário Prisco Bezerra – UFC, 

com o número de identificação EAC: 58292 - Ficus benjamina L., identificado por Luiz 

Wilson Lima-Verde, em 08/12/2015. 

A exsudação do látex foi promovida, em campo, por incisões na região apical dos 

galhos com auxílio de estilete (Figura 4). O látex exsudado foi coletado em microtubos tipo 

eppendorf de 2 mL, mantidos resfriados dentro de uma bolsa térmica com gelo, sobre tampão 

Tris-HCl 50 mM, pH 8,5, contendo iodoacetamida 1 mM, com o intuito de prevenir a rápida 

coagulação das partículas de borracha e inibir a ação das proteases presentes no látex. O látex 

foi coletado até que a mistura de tampão mais látex consistisse em uma solução branca e 

opaca.  
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Figura 3. Espécimes de F. benjamina na zona urbana de Fortaleza, Ceará, Brasil.  

 

Fonte: Fotografado pelo Autor 

 

Figura 4. Exsudação do látex na região apical  

Fonte: Fotografado pelo Autor 
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3.2 Obtenção das Proteínas do Látex (PL) 

  

Para obter uma solução proteica límpida, o látex foi submetido a um tratamento para 

retirada de seus componentes não proteicos. Logo após coleta, o látex foi centrifugado a 

12.000 x g por 20 minutos a 4 ºC. Com esse procedimento, boa parte da borracha e de 

compostos insolúveis precipitou, sendo descartados. O sobrenadante translúcido obtido foi 

submetido à diálise (cut-off 12 kDa) exaustiva contra água destilada na relação 1:40, com 3-4 

trocas por 24 horas, resfriada a 4 ºC até a formação de duas fases. Após centrifugação desse 

material, nas mesmas condições anteriores, um sobrenadante límpido foi obtido, sendo 

chamado de Proteínas do Látex (PL) e, imediatamente, fracionado por adição de sulfato de 

amônio. 

 

3.3 Dosagem de proteínas 

  

Para determinar o teor de proteínas das amostras, a metodologia descrita por Bradford 

(1976) foi utilizada. Sobre uma alíquota de 100 μL da amostra, não diluída ou diluída em até 

20 vezes, foram adicionados 2,5 mL da solução de Bradford. A solução foi agitada e após 10 

minutos, em repouso, leituras de absorbância a 595 nm foram feitas. A concentração proteica 

foi estimada usando o fator calculado a partir de uma curva padrão construída com 

concentrações crescentes conhecidas de Albumina Sérica Bovina (BSA). 

 

3.4 Atividade Quitinásica 

 

3.4.1 Atividade Quitinásica utilizando quitina coloidal como substrato 

 

A determinação da atividade quitinásica foi realizada seguindo a metodologia descrita 

por Boller (1992), que teve como parâmetro a liberação de N-acetil-D-glucosamina (NAG), a 

partir da ação hidrolítica das enzimas sobre a quitina coloidal. Para essa finalidade, 250 μL de 

amostra solubilizada em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2 (1:4) foram incubadas com 

250 μL de quitina coloidal 1% (p/v), a 37 ºC, durante 1 hora. A atividade enzimática foi 

interrompida pela fervura dos tubos, em banho-maria, por 10 minutos. Após resfriamento em 

banho de gelo, os tubos foram centrifugados a 12.000 x g, por 20 minutos, 20 ºC, e alíquotas 
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de 300 μL foram retiradas e incubadas com 10 μL de uma solução da enzima glucuronidase, a 

37 ºC, durante 1 hora. Essa solução de glucuronidase, de Helix pomatia, foi preparada por 

diluição (10x) de uma solução estoque, adquirida comercialmente (Sigma Chemical 

Company).  

 

Para a determinação de NAG liberada no ensaio, 310 μL do hidrolisado foram 

acrescidos de 190 μL de tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, e 100 μL de uma solução de 

tetraborato de potássio 600 mM. Imediatamente, os tubos foram fervidos em banho-maria por 

5 minutos e resfriados em banho de gelo. Então, 1,0 mL da solução de 4-

dimetilaminobenzaldeído (DMAB), preparada pela dissolução de 10 g de DMAB em 100 mL 

de uma solução de ácido acético glacial contendo 12,5% (v/v) de ácido clorídrico 1,15 x 104 

mM foi adicionado. A mistura foi mantida a 37 ºC em banho-maria, por 20 minutos e, logo 

após, a absorbância foi lida a 585 nm. Para cálculo do teor de açúcar liberado no ensaio, uma 

curva padrão foi construída a partir de soluções de NAG, com concentrações variando de 100 

a 500 μM em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2 (REISSING et al 1955). A atividade 

quitinolítica foi expressa em nkat por miligrama de proteína (nkat/mgP), sendo 1 nkat 

equivalente a 1 nanoMol de N-acetil-D-glucosamina liberada por mg da quitina coloidal por 

segundo (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

3.4.2 Preparo da quitina coloidal 

 

 A quitina coloidal foi preparada a partir de quitina utilizando o método descrito em 

Lee et al. (2009). Para tornar a quitina insolúvel em coloide, 20 mL de HCl concentrado 

gelado foi adicionado a 1 g de quitina de carapaça de caranguejo practical grade (Sigma 

Aldrich) e mantido sob rápida agitação por, aproximadamente, 12 h, a 4 ºC. A solução de 

quitina foi adicionada em 200 mL etanol 95% a -20 ºC, e mantido sob agitação por 6 horas a 4 

ºC. Após esse tempo, a solução foi centrifugada a 5000 x g por 20 minutos a 4 ºC, o 

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi submetido a lavagem, sendo ressuspendido em 

água destilada e centrifugada novamente nas mesmas condições já citadas, o sobrenadante 

descartado e o processo de lavagem com água foi repetido até que o pH tornou neutro. Por 

fim o precipitado foi ressupendido em tampão acetato de sódio 25 mM, pH 5,2, sob forte 

agitação, e no final ajustando o volume final para 100 mL, ficando na concentração final de 

1% (p/v) de quitina coloidal.  
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3.4.3 Atividade Quitinásica utilizando quitina insolúvel de exoesqueleto de caranguejo 

como substrato 

 

Para determinar se a amostra era capaz de hidrolisar a quitina de exoesqueleto de 

caranguejo, a reação foi realizada seguindo metodologia já descrita (Boller, 1992), mas 

alterando o substrato de quitina coloidal para quitina de caranguejo. A liberação de N-acetil-

D-glucosamina (NAG), a partir da ação hidrolítica da enzima sobre a quitina do caranguejo, 

foi mensurada. Para essa finalidade, 250 μL de amostra solubilizada em tampão acetato de 

sódio 50 mM, pH 5,2 (1:4) foram incubadas com 5 mg de quitina de caranguejo suspendida 

em 250 μL de tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, a 37 ºC, durante 24 horas, sob 

agitação constante de 100 RPM em um agitador de tubos. A atividade enzimática foi 

interrompida pela fervura dos tubos, em banho-maria, por 10 minutos. Após resfriamento em 

banho de gelo, a mistura reacional foi centrifugada a 12.000 x g, por 20 minutos, 20 ºC, e 

alíquotas de 300 μL foram retiradas e incubadas com 10 μL de uma solução da enzima 

glucuronidase, a 37 ºC, durante 1 hora, preparada como descrita anteriormente. Da mesma 

forma, para a determinação de NAG liberada no ensaio, o mesmo procedimento para o ensaio 

anterior foi empregado.  

 

3.5 Purificação de uma Quitinase Classe I do látex de Ficus benjamina (ChiFBLx-1) 

 

3.5.1 Fracionamento por saturação com sulfato de amônio 

 

 As Proteínas do Látex (PL) em solução aquosa foram fracionadas por precipitação 

com sulfato de amônio nas faixas 0-30%, 30-60% e 60-90% de saturação. O sulfato de 

amônio foi adicionado lentamente à solução e após a total solubilização deste, a suspensão foi 

mantida sob agitação lenta, por 30 minutos, sendo deixada em repouso, pernoite (cerca de 12 

horas), a 10 ºC. Em seguida, a suspensão foi centrifugada a 14.000 x g, por 30 minutos, a 4 

ºC, e as proteínas precipitadas foram ressuspendidas em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 

5,2, sendo, a seguir, submetidas à diálise contra o mesmo tampão, com a finalidade de retirar 

qualquer resquício de sulfato de amônio e remover moléculas pequenas abaixo de 12000 kD. 

Após diálise, os ensaios de quitinase e quantificação do teor de proteínas, já descritos, foram 

feitos. 
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3.5.2 Cromatografia de afinidade a quitina 

 

A matriz cromatográfica foi preparada com quitina proveniente da carapaça 

(exoesqueleto) de caranguejo, adquirida comercialmente (Sigma Chemical Company), por 

sucessivas lavagens, sob agitação, com NaOH 100 mM e ácido clorídrico 100 mM, por 5 

minutos cada, intercaladas com lavagem de 5 minutos com água destilada.  A quitina ativada 

foi suspendida em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, e depois empacotada em coluna 

de vidro ocupando o volume de 15 mL.  

A fração 30-60% foi previamente dialisada contra tampão acetato de sódio 50 mM, pH 

5,2. Após diálise, a amostra foi centrifugada a 10.000 x g por 10 min, e o sobrenadante 

resultante teve seu teor de proteína mensurado (Bradford, 1976), sendo o mesmo (10 mL) 

aplicado à matriz de quitina, mantendo a amostra em contato por 30 minutos. Após este tempo 

a matriz foi percolada pelo tampão de equilibro para eluir proteínas não retidas na matriz. 

A cromatografia foi acompanhada por leituras de absorbância a 280 nm em 

espectrofotômetro. Para eluir as proteínas retidas na matriz, após a absorbância da fração não 

retida atingir a linha de base, NaCl (103 mM), adicionado ao tampão de equilíbrio, foi 

percolado na coluna e a primeira fração retida na matriz obtida. Em seguida, a matriz foi 

percolada com ácido acético 10 mM, ácido acético 100 mM e, finalmente, com ácido 

clorídrico 100 mM tendo sido eluidos, respectivamente, outros 3 picos proteicos também 

retidos na quitina. Todas as frações foram avaliadas quanto a seu grau de pureza e atividade 

quitinásica.  

 

3.6 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

Para determinar o perfil eletroforético das proteínas do látex e analisar o 

fracionamento destas, foi utilizado o método de Laemmli (1970).  Para a montagem do gel, 

uma placa de vidro de 10 cm de largura por 10,5 cm de altura e uma de vidro vazada na parte 

superior de 10 cm de comprimento por 10,5 cm de altura, com espaçadores de 0,1 mm, foram 

utilizadas. Antes da montagem do gel, as placas foram higienizadas utilizando etanol 70% 

(v/v). O gel de corrida das amostras foi preparado na concentração de 15% de acrilamida-

bisacrilamida, sendo utilizados: 1,878 mL de água ultra pura; 4,0 mL de uma solução estoque 

de acrilamida-bisacrilamida; 2,0 mL de tampão Tris-HCl 1,5 x 103 mM, pH 8,8; 0,08 mL de 
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SDS 10% (m/v); 0,036 mL de persulfato de amônio; e 0,006 mL de TEMED. O gel de 

aplicação das amostras foi preparado na concentração final de 3,5% de acrilamida-

bisacrilamida, sendo utilizados: 2,216 mL de água ultra pura 0,350 mL de uma solução 

estoque de acrilamida-bisacrilamida; 0,375 mL de tampão Tris-HCl 103 mM, pH 6,8; 0,03 mL 

de SDS 10% (m/v); 0,023 mL de persulfato de amônio; e 0,006 mL de TEMED. O tampão de 

amostra usado foi Tris-HCl 0,0625 mM, pH 6,8, contendo 2% de SDS (m/v), 10% de glicerol 

(v/v) e azul de bromofenol 0,01% (m/v). Amostras solubilizadas em água (10 μL) foram 

misturadas com o tampão de amostra (2 vezes concentrado), em tubos tipo Eppendorf, 

agitadas por 10 segundos e aquecidas em banho-maria fervente (98 °C) por 5 min. Após esse 

período, as amostras foram resfriadas em água de torneira corrente e centrifugadas a 5.000 x g 

por 10 minutos, à temperatura ambiente (23  2 °C). O tampão de corrida utilizado foi Tris-

HCl 250 mM, pH 8,8, contendo glicina 1920 mM e SDS 1% (m/v). As corridas 

eletroforéticas, que duraram de 1 hora a 2 horas, foram realizadas sob corrente constante de 

20 mA por gel, com diferença de potencial de 200 V, em placas de 1 mm de espessura, 10,5 

cm de altura e 10 cm de largura, a 25 °C, usando a fonte “electrophoresis power supply-

EPS3501 XL” da Armeshan Pharmacia®. As bandas foram reveladas com Comassie Brilliant 

Blue G-250 utilizando método (“Blue Silver”) descrito por Candiano et al. (2004), com 

modificações. A revelação consistiu em 3 lavagens com 100 mL de solução de etanol 30% 

(v/v) e ácido fosfórico 2% (v/v), sob constante agitação, por 30 minutos cada, seguido de 3 

lavagens de 20 minutos cada com 100 mL de solução de ácido fosfórico 2% (v/v), sob 

agitação, e, por último, imersão do gel por 30 minutos, sob agitação constante, em solução de 

etanol 18% (v/v), ácido fosfórico 2% (v/v) e sulfato de amônio 15% (p/v). Após isso, 1 mL de 

uma solução de Coomassie Brilliant Blue G-250 (2%) foi adicionado à solução na qual o gel 

estava imerso. A massa molecular aparente da enzima foi estimada a partir de comparação 

com a migração, no mesmo gel, de proteínas de massa conhecidas, vendidas comercialmente 

como marcadores moleculares [fosfolirase b (97,0 kDa), albumina do soro bovino (66,0 kDa), 

ovo albumina (45,0 kDa), anidrase carbônica (30,0 kDa), inibidor de tripsina da soja (20,1 

kDa) e α-lactalbumina (14,4 kDa)]. 
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3.7 Determinação da Sequência NH2-Terminal 

 

A determinação da sequência de aminoácidos NH2-terminal foi realizada em 

sequenciador automático de proteínas (Shimadzu PPSQ -23A). Para tanto, a fração contendo a 

quitinase purificada foi concentrada por liofilização, ressolubilizada em água grau Milli-Q e 

sequenciada. No processo de identificação dos aminoácidos, os derivados de feniltioidantoína 

dos aminoácidos (PTH-aminoácidos) foram detectados a 269 nm, após separação em coluna 

de fase reversa C18 (4,6 x 2,5 mm), conduzida sob condições isocráticas, de acordo com as 

instruções do fabricante.  As sequências obtidas foram submetidas ao alinhamento automático 

usando o banco de dados de proteínas do NCBI. 

 

3.8 Caracterização bioquímica da quitinase  

 

3.8.1 Avaliação do pH ótimo da atividade quitinásica 

 

 Para avaliar o pH ótimo da quitinase purificada, o ensaio de atividade quitinásica foi 

realizado em diferentes tampões, na concentração de 50 mM, na faixa de pH entre 2-10. Os 

tampões utilizados foram Glicina-HCl (pH 2), Citrato de Sódio (pH 3 e 4), Acetato de Sódio 

(pH 4,5-5,5), Fosfato de Sódio (pH 6 e 7), Tris-HCl (pH 8) e Glicina-NaOH (pH 9 e 10).  

 

3.8.2 Avaliação da estabilidade da enzima em diferentes pHs 

 

Para avaliar a estabilidade da quitinase purificada em pHs variados, a enzima foi 

incubada, 30 minutos, a 50 ºC, em diferentes tampões, todos na concentração de 25 mM, na 

faixa de pH entre 2-10. Os tampões utilizados foram Glicina-HCl (pH 2), Citrato de Sódio 

(pH 3), Acetato de Sódio (pH 4 e 5), Fosfato de Sódio (pH 6 e 7), Tris-HCl (pH 8) e Glicina-

NaOH (pH 9 e 10) Após incubação, as amostras foram resfriadas em banho de gelo por 5 

minutos e tampão acetato de sódio 200 mM pH 5,5, foi adicionado. Em seguida, as amostras 

foram mantidas a 10 ºC por 30 minutos e, então, o ensaio de atividade quitinolítica padrão 

realizado, seguindo o método descrito em 3.4.1. A amostra que não foi incubada com nenhum 

tampão foi utilizada como controle, sendo considerada como tendo 100% de atividade. 
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3.8.2 Avaliação da temperatura ótima da atividade quitinásica 

 

 Para avaliar a temperatura ótima da quitinase purificada, o ensaio de atividade foi 

realizado conforme descrito em 3.4.1, alterando apenas o parâmetro da temperatura da 

primeira etapa, ou seja, utilizando as temperaturas de 25, 30, 37, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 

ºC. A temperatura ótima para a enzima foi considerada aquela na qual a maior atividade 

enzimática (100% de atividade quitinolítica) foi observada. 

 

 

3.8.3 Avaliação do termoestabilidade da enzima 

 

Para avaliar a estabilidade térmica da quitinase purificada, a enzima foi incubada em 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, por 30 minutos nas temperaturas de 30, 40, 50, 55, 

60, 65, 70, 75, 80 e 100 ºC. Após incubação, as amostras foram resfriadas em banho de gelo 

por 5 minutos, em seguida mantidas a 10 ºC por meia hora e, então, o ensaio de atividade 

quitinolítica padrão realizado seguindo método descrito em 3.4.1. A amostra que não foi 

incubada a diferentes temperaturas e permaneceu à temperatura ambiente (23  2 °C) foi 

utilizada como controle, sendo considerada como tendo 100% de atividade. 

 

3.8.4 Avaliação da resistência a salinidade da atividade quitinásica 

 

 Para avaliar o efeito da salinidade sobre a atividade enzimática, o ensaio foi realizado 

usando várias concentrações de NaCl na mistura reacional.  Para tal, uma solução de tampão 

acetato de sódio 50 mM, pH 5,2 contendo NaCl 2 M, foi feita, sendo essa solução estoque 

usada para preparar soluções diluídas, com volume final da mistura reacional (500 μL), de 

modo a se ter concentrações de NaCl variando de 50-103 mM. O ensaio foi realizado 

conforme a metodologia descrita em 3.4.1. Como controle, o ensaio sem adição de NaCl foi 

conduzido, sendo seu resultado considerado 100% de atividade.  

 

3.8.5 Efeito de íons metálicos na atividade quitinásica 

 

 Para avaliar o efeito da presença de íons metálicos na atividade, o ensaio foi realizado 

na presença dos íons Zn2+
, Al3+, Mg2+, Co2+, K+, Mn2+, Cd2+ e Ca2+, sendo todos adicionados à 
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mistura reacional na forma de cloreto, para que a concentração final fosse de 10 mM. A 

atividade enzimática sem adição de íons foi utilizada como controle (100% de atividade). O 

ensaio foi realizado nas condições de temperatura e pH descritas em 3.4.1. 

 

3.8.6 Efeito de agentes redutores na atividade quitinásica 

 

 Para avaliar o efeito de agentes redutores sobre a atividade, o ensaio foi realizado na 

presença de DDT, o qual na mistura reacional ficou na concentração de 10 mM. A atividade 

enzimática, sem adição do DTT foi utilizada como controle (100% de atividade). O ensaio foi 

realizado nas condições de temperatura e pH descritas em 3.4.1. 

 

3.9 Avaliação do potencial antifúngico de ChiFBLx-1 

 

3.9.1 Cultivo dos fungos e obtenção de esporos 

 

O cultivo dos fungos foi realizado em placas de Petri (100 x 15 mm), contendo 25 mL 

do meio Batata Dextrose Agar (BDA) estéril. As placas inoculadas foram mantidas em 

câmara de germinação do tipo B.O.D. a 27 ± 2 ºC, umidade relativa de 70 ± 10% e 

fotoperíodo de 12 horas (claro/escuro). Os fungos foram renovados mensalmente através da 

transferência de pellets de uma placa contendo os fungos para outra placa contendo apenas 

meio de cultura BDA. Todos os procedimentos foram realizados em câmara de fluxo laminar. 

Os meios de cultura foram constituídos de 19 g de BDA dissolvido em 1 L de água destilada e 

autoclavados por 15 minutos, a 120 ºC, 1.5 × 105 Pa. 

A obtenção das suspensões de esporos foi realizada de acordo com o método descrito 

por Melo e colaboradores (1997), com algumas modificações. Os esporos foram coletados a 

partir da adição de 5 mL de água destilada estéril sobre os meios de culturas contendo os 

respectivos fungos, crescidos há duas semanas. Com o auxílio de uma alça de Drigalski 

(previamente flambada), foram realizados movimentos suaves na superfície do micélio para a 

liberação dos esporos. As suspensões obtidas foram filtradas em malhas finas de nylon 

estéreis, para a remoção das hifas remanescentes. O filtrado resultante foi denominado de 

suspensão padrão de esporos. Os esporos foram contados com o auxílio de uma câmara de 

Neubauer em microscópio óptico (Olimpus System Microscope BX 60), e a concentração 

ajustada para 2 x 105 esporos/mL, para realização dos ensaios. 
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3.9.2 Teste da ação da quitinase sobre o crescimento micelial  

 

A avaliação do possível efeito inibitório da quitinase do látex de F. benjamina sobre o 

crescimento micelial dos fungos fitopatógenicos Colletotrichum lindemuthianum, 

Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium pallidoroseum e Fusarium oxyporum foi 

conduzida segundo Freire et al. (2002). Três Alíquotas de 10 μL da suspensão de esporos (2,0 

x 105 esporos/mL) foram incubadas em 100 μL de meio YPD (do Inglês, Yeast Peptone 

Dextrose), em placas de 96 poços, por 12 horas, a 27 ± 2 ºC, na ausência de luz. Decorrido o 

tempo necessário para a germinação dos esporos, 10 μg, 5 μg e 2,5 μg da quitinase foram 

separadamente adicionados. As absorbâncias foram lidas a 630 nm, em intervalos de 6 horas, 

até 48 horas do início do experimento. Como controles, água estéril (crescimento máximo) e 

peroxido de hidrogênio 100 mM (inibição máxima) foram utilizados. O meio foi preparado 

utilizando 10 g de extrato de levedura, 20 g de extrato de peptona e 20 g de dextrose 

dissolvidos em 1 L, e autoclavado a por 15 minutos, a 120 ºC, 1.5 × 105 Pa. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Obtenção das proteínas do látex 

 

A realização de incisões na região apical dos galhos da planta foi capaz de promover a 

exsudação de uma pequena quantidade de látex, o qual coagulava rapidamente. Entretanto, 

utilização de tampão Tris-HCl 50 mM, pH 8,5, contendo iodoacetamida 1 mM, foi capaz de 

impedir a coagulação do látex e, assim, tornando possível seu transporte do campo ao 

laboratório, onde as análises foram feitas.  

O tratamento para retirada da borracha, descrito no subitem 3.2 (seção MATERIAIS 

E MÉTODOS) foi eficiente para separar metabólitos secundários e a borracha, que conferiam 

viscosidade e cor ao látex, das proteínas. O resultado desse tratamento foi a obtenção de uma 

solução translúcida, levemente amarelada, dependo da concentração de proteínas (Figura 5). 

Esta fração foi denominada de Proteínas do Látex (PL). 
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Figura 5 – Passos de obtenção das proteínas do látex. (A) Tampão de coleta a esquerda e 

tampão de coleta saturado com látex (à direita); (B) Tampão de coleta saturado com látex (à 

direita) e o mesmo após centrifugação com a borracha precipitada; (C) Sobrenadante antes da 

diálise; (D) sobrenadante após diálise com a borracha precipitada 

 

  

 

Fonte: O autor 

 

 

A B 

C D 



35 

 

 

 

4.2 Purificação de uma quitinase do látex de F. benjamina 

 

 Para purificar a quitinase foram necessários dois passos de fracionamento. 

 

4.2.1 Fracionamento por saturação de sulfato de amônio 

 

 As proteínas do látex foram fracionadas com sulfato de amônio nas faixas 0-30%, 30-

60% e 60-90% de saturação. As frações 0-30% e 30-60% concentraram a maior atividade 

quitinolítica, contudo, o rendimento da 0-30% foi de apenas 1-2%, contra 22-25% da fração 

30-60%. A fração 30-60% teve sua atividade quitinolítica aumentada em relação a PL em 2x 

(Tabela 1), contudo ainda possuía um grande número de bandas em SDS-PAGE (Figura 7) e, 

assim, foi submetida a um próximo passo de purificação.  

 

4.2.2 Cromatografia de afinidade em matriz de quitina  

  

 A fração 30-60% dialisada previamente contra tampão de equilíbrio da matriz 

(Acetato de sódio 50 mM, pH 5,2), foi adicionada à matriz e deixada em contato por meia 

hora. Após esse tempo, ao ser percolada pelo tampão de equilíbrio, proteínas que não ficaram 

retidas à matriz foram eluídas. Em seguida, ao adicionar NaCl 103 mM preparado no tampão 

de equilíbrio, a maior parte das proteínas retidas foram eluídas, sendo o pico de maior 

amplitude no cromatograma chamado de Pico 1 (P1). O Pico 2 foi eluído após percolar a 

matriz com ácido acético 10 mM, sendo esse pico o que mostrou ter maior atividade 

quitinolítica, com aumento de 76x em relação àquela do PL (Tabela 1). Por SDS-PAGE, foi 

visto como sendo constituído de uma única banda forte, de massa molecular em torno de 30 

kDa (Figura 7).  
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Figura 6 – Perfil da cromatografia de afinidade da fração 30-60% em matriz de quitina 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 7 – Perfil das frações em eletroforese em gel de poliacrilamina (SDS-PAGE) a 12,5%. 

M- Marcadores de massa molecular; 1 – Quitinase do látex de F. benjamina; 2 – Fração 30-

60%; 3 – Proteínas do látex; 4 – Quitinase do látex com DTT; 5 – Quitinase do látex com  β-

Mercaptoetanol 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 1: Passos de purificação de uma quitinase do látex de F. benjamina 

 

Etapa de purificação Total de proteína 

(mg)
a
 

Atividade 

quitinolítica total  

(nkat)
b
 

Atividade 

especifica (nkat 

mg
-1 proteína) 

Índice de 

purificação 

(x) 

Rendimento (%) 

PL 428,4 94,24 0,22 1,0 100,0 

Precipitação por saturação com 

sulfato de amônio (30-60%) 

125,0 55,00 0,44 2,0 29,2 

Cromatografia de afinidade em matriz 

de quitina  

2,0 32,68 16,34 76,1 0,5 

 
a Proteína quantificada pelo método de Bradford (1976) 
b Atividade mensurada em pH 5,5 utilizando quitina coloidal 1% como substrato. 1 nkat é equivalente a 1 nanoMol de N-acetil-D-glucosamina 

liberada por mg da quitina coloidal por segundo  
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4.3 Sequenciamento e alinhamento do NH2-Terminal da quitinase do látex 

 

 A sequência NH2-terminal da quitinase purificada gerou 30 resíduos de aminoácidos 

(AEQCRQAGGALCPGGMCCSEYGWCGTTSAY). A análise da sequência destaca a 

presença de 6 aminoácidos participantes da ligação a carboidratos (em negrito), e uma região 

conservada pertencente a super família ChtBD-1 de ligação a quitina (sublinhado). O 

alinhamento com proteínas depositadas no NCBI e com a quitinase classe 1 do látex de Ficus 

microcarpa (Taira et al., 2005) mostrou que FbLx-Chi possui similaridade de 84%, 84%, 

84%, 84% e 81% com quitinases de F. microcarpa, Euonymus europaeus, Dionaea 

muscipula, Casuarina equisetifolia e Persea americana, respectivamente, e 68% de 

similaridade com heveina de Hevea brasiliensis (Tabela 2). Comparativamente com outras 

quitinases, o NH2-Terminal de FbLx-Chi-1 possui uma deleção de glicina na posição 5 em 

relação a sequencias das outras proteínas com as quais mostra similaridades.  
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Tabela 2: Alinhamento da sequência NH2-Terminal de FbLxChi-2 com outras quitinases vegetais e com Heveina 

 

Número de 
acesso 

Organismo Posição do 
primeiro 
aminoácido  

Resíduos de amino ácidosa Identidade Positivos 

 
F. benjamina 

 
AEQC- RQAGGALCPGGMCCSEYGWCGTTSAY 

 
 

Taira et al 

(2005b) 
F. microcarpa 1 -EQCGSQAGGALCPGGLCCSK........................ 84% 89% 

AAP35272 E. europaeus 19 AEQCGRQAGGALCPGGQCCSQYGWCGTTNEY 84% 87% 

AHB62682 D. muscipula 20 AEQCGSQAGGALCPNGLCCSQYGWCGTTSAY 84% 90% 

ADQ43720 C. equisetifolia 21 AEQCGRQAGGALCPGGQCCSQYGWCGSTSDY  84% 87% 

CAB01591 P. americana 25 AEQCGRQAGGALCPGGLCCSQFGWCGSTSDY 81% 90% 

ABW34946 H. brasiliensis 17 AEQCGRQAGGKLCPNNLCCSQWGWCGSTDEY 68% 74% 

 

a Amino ácidos idênticos em negrito   
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4.4 Atividade quitinásica utilizando quitina de carapaça de caranguejo como substrato 

 

 FbLxChi-1 foi capaz de hidrolisar a quitina de caranguejo tendo atividade especifica 

de 0,22 nkat/mgP, sendo 74 vezes menor que a atividade utilizando quitina coloidal como 

substrato (Tabela 1).  

 

4.5 Efeitos de pH, temperatura, salinidade, íons metálicos e agentes redutores na 

atividade 

 

 O pH ótimo observado foi de 5,5 (Figura 8A). Quanto sua estabilidade em diferentes 

concentrações hidrogeniônicas, FbChi-1 manteve sua atividade em torno de 100% em todos 

os pHs testados (Figura 8B). A temperatura ótima observada foi de 60 ºC (Figura 8C), assim 

como a quitinase se manteve estável até 60 ºC (Figura 8D). Quanto à salinidade, a atividade 

quitinolítica se manteve máxima na presença de até 250 mM de NaCl, decaindo em ~10% na 

de 300-500 mM, ~20% nas concentrações de 600-900 mM e cerca de 23% na de 1000 mM  

(Figura 9).  

 Na presença dos íons K+ e Zn2+ a atividade se manteve estável, enquanto na presença 

Co2+, Cd2+, Ca2+ e Mg2+ houve acréscimo, sendo maior na presença de Mg2+. Apenas com 

Al3+ e Mn2+ houve diminuição da atividade, decaindo de ~25% para Al3+ e de ~87% para 

Mn2+ (Figura 10). A presença de DTT 10 mM foi capaz de inibir 100% de sua atividade 

enzimática.  
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Figura 8 – Determinação do pH ótimo (A), estabilidade a diferentes pHs (B), temperatura 

ótima (C), e termoestabilidade (D) de FbLxChi-1.  

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 9 – Efeito da salinidade na atividade quitinásica de FbLxChi-1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 10 -  Efeitos de íons metálicos na atividade quitinásica de FbLxChi-1 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.6 Avaliação do potencial antifúngico de FbLxChi-1 

 

 A atividade antifúngica foi representada em curvas de crescimento mostradas na 

Figura. FbLxChi-1 mostrou atividade contra os fungos fitopatogênicos, F. pallidoroserum e 

F. oxyporum nos poços onde foi aplicado 10 μg, retardando o crescimento, a partir de 30 

horas (Figura 11B-D). Contudo, a FbLxChi-1 não aparentou inibir o crescimento C. 

gloeosporioides (Figura 11A) nem C. lindemunthianum. 

 

 

Figura 11 - Ensaio de inibição do crescimento em meio liquido (YPD – yeast peptone 

dextrose) das hifas de Colletotrichum gloeosporioides (A), Colletotrichum lindemuthianum 

(B) Fusarium pallidoruseum, e (C) Fusarium oxyporum (D), em presença de FbLxChi-1. 

Como controle negativo da inibição (100% crescimento) foi utilizado H2O grau Milli-Q 

estéril, e como controle positivo (100% inibição) foi utilizado peróxido de hidrogênio 100 

mM. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 DISCUSSÃO 

 

O látex de F. benjamina é uma fonte rica em enzimas envolvidas na defesa vegetal, 

com alto potencial biotecnológico, como proteases, peroxidases, β-1,3-glucanases e quitinases 

(Mota, 2013). Devido à ação antifúngica de várias quitinases vegetais, grande atenção tem 

sido dada a elas, nos últimos anos (Kopparapu et al., 2011a; Sørensen et al., 2010; Wang et 

al., 2012).  

No presente trabalho, uma nova quitinase antifúngica do látex de F. benjamina, 

nomeada de FbLx-Chi-1, foi purificado. A atividade quitinolítica evidenciada nas proteínas do 

látex foi forte, contudo diluída em meio a muitas outras proteínas, como evidente no perfil 

eletroforético de PL (Figura 7, raia 3). Para concentrar a atividade quitinásica, foi necessário 

precipitação, com sulfato de amônio na faixa de 30-60%. Para purificação da quitinase foi 

usada cromatografia de afinidade em matriz de quitina (Figura 7). A enzima purificada 

apresentou aumento de atividade específica de 76,1 vezes, em relação a PL, e rendimento de 

0,5% de FbLx-Chi-1 (Tabela 1). Esses valores são condizentes com a baixa concentração 

dessa enzima no látex.   

Fblx-Chi-1 se mostrou como uma proteína monomérica com massa molecular aparente 

de 30 kDa, em condições desnaturantes (Figura 7, raia 1). A massa molecular de FbLx-Chi-1 

foi similar a de quitinases previamente reportadas na literatura, como as de Benincasa hispida, 

Phaseolus vulgaris var. cranberry, Zea mays, Vigna radiata e Punica granatum (Kopparapu 

et al., 2011b; Moore et al., 2004; Shih et al., 2001; Ye; Ng, 2005; Wang et al., 2009). A 

massa molecular da maioria das quitinases de plantas está entre 24-35 kDa (Moore et al., 

2004; Santos et al., 2004; Ye; Ng, 2005; Wang et al., 2009). Contudo, algumas quitinases 

possuindo massa molecular maior que 45 kDa já foram encontradas em plantas, a exemplo da 

quitinases das sementes de Pennisetum glaucum (Radhajeyalakshmi et al., 2000). 

A sequência NH2-Terminal de FbLx-Chi-1(Tabela 2), quando analisada usando o 

banco de dados disponível no NCBI, apresentou alto grau de similaridade (68-84%) com 

àquelas de quitinases de F. microcarpa, Euonymus europaeus, Dionaea muscipula, Casuarina 

equisetifolia, Persea americana e com heveina, de Hevea brasiliensis. Baseado nessa 

similaridade de sequencia de aminoácidos e no NH2-Terminal rico em cisteínas, a FbLx-Chi-1 

foi considerada como uma quitinase pertencente à Classe I.  
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FbLx-Chi-1 mostrou seu máximo de atividade quitinolítica em pH 5,5 (Figura 8a). A 

maioria das quitinases de planta possuem pH ótimo entre pH 3,0-5,0. Contudo, quitinases de 

F. microcarpa, Carica papaya, Ananas cosomus, Vicia faba e Avena sativa exibiram pH 

ótimo entre pH 5.4–9.0 (Chen et al., 2007; Sørensen et al., 2010; Taira et al, 2005b; Taira et 

al, 2005a; Wang et al., 2012). O pH ótimo de FbLx-Chi-1 é similar àqueles das quitinases de 

Ipomoea carnea, Euphorbia characias, Phaseolus vulgaris var. cranberry e Vicia faba (Patel 

et al., 2010; Spanò et al., 2015; Wang, et a.l, 2009; Wang et al., 2012). Muitos trabalhos 

mostram que quitinases de plantas exibem estabilidade à variação de pHs nas faixas entre 3,0-

10,0. FbLxChi-1 mostrou uma ampla faixa de estabilidade, mantendo 100% de atividade entre 

pHs 2,0-10,0, quando incubada com diferentes tampões, por 30 minutos (Figura 8b). A 

estabilidade frente aos pHs, no caso de FbLxChi-1, foi similar àquela de quitinases de A. 

cosomus (Taira et al., 2005a), quitinase classe I de F. microcarpa (Taira et al., 2005b) e 

Limonium bicolor (Liu et al, 2010). Esse resultado pode explicar porque a FbLx-Chi-1 

continua funcional após ser eluída da coluna de quitina com ácido acético 10 mM, cujo pH é 

em torno de 3,0. Entretanto, algumas quitinases de plantas não possuem essa ampla faixa de 

estabilidade a variações de pHs, como as de Vitis vinifera cv. Koshu, C. papaya e V. faba 

(Ano et al., 2003; Chen et al., 2007; Wang et al., 2012).  

A FbLx-Chi-1 mostrou um ótimo de temperatura de atividade a 60 ºC (Figura 8c). O 

ótimo de temperatura de FbLxChi-1 é relativamente maior que das quitinases de Z. mays, P. 

vulgaris var. cranberry, V. faba and V. radiata (Moore et al., 2004; Ye; Wang, 2005, Wang et 

al., 2009, 2012) e similar àqueles de quitinases de Adenanthera pavonina L., D. kaki, e Oryza 

sativa L. cv. Nipponbare (japonica ssp.) (Mizuno et al., 2008; Zhang et al, 2013; Santos et 

al., 2004). Como mostrado na Figura 8D, a FbLxChi-1 foi altamente termoestável, mantendo 

100% da atividade mesmo após incubada a 60 ºC por 30 min. Essa termoestabilidade é maior 

do que a de quitinases de V. vinifera cv. Koshu, L. bicolor, Vicia faba, Vigna radiata e das 

quitinases classe I e II de F. microcarpa (Ano et al., 2003; Liu et al., 2010; Ye; Ng, 2005, 

2012; Taira et al, 2005b). As quitinases de A. pavonina L., A. cosomus, Pyrus ussuriensis e as 

quitinases classe III de F. microcarpa se mostraram mais termoestáveis que FbLx-Chi-1 

(Santos et al., 2004; Han et al, 2015; Onaga et al, 2011; Taira et al, 2005b). Quitinases 

vegetais com alta termoestabilidade não são muito comuns. Portanto, mas a FbLxChi-1 

mostrou boa estabilidade a diferentes pHs e estabilidade térmica.  
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Quanto ao efeito de altas concentrações de NaCl, a FbLx-Chi-1 mostrou atividade 

constante até a concentração de 250 mM de NaCl (Figura 9), sendo, apenas, fracamente 

inibida mesmo na concentração de 103 mM de NaCl, característica que pode explicar porque a 

FbLx-Chi-1 continuou adsorvida à coluna de quitina mesmo após ser percolada com NaCl  

103 mM. Isso é corroborado pelo fato de FbLx-Chi-1 possuir o sitio de ligação à quitina na 

porção NH2-Terminal, à semelhança da heveina e quitinases classe I, o qual se liga à esse 

homopolissacarídeo via interações hidrofóbicas, enquanto o sitio catalítico interage de forma 

iônica (Taira et al, 2002). O uso de enzimas tolerantes a altas concentrações de sal pode ser 

bastante útil em processos industriais que requeiram ambientes de alta salinidade. A atividade 

de FbLx-Chi-1 foi aumentada (25%) pelos íons metálicos Mg2+ and Ca2+, similar à quitinase 

do látex de Euphorbia characias.  Além disso, K+, Cd2+, Co2+ e Zn2+ não demonstraram 

influência na atividade de FBLx-Chi-1, contudo a atividade foi moderadamente inibida por 

Al3+, e fortemente inibida por Mn2+ (Figura 10). A inibição de 87,2% da atividade de FbLx-

Chi-1 quando incubada com Mn2+ foi similar àquela da quitinase do suco de Punica granatum 

(Kopparapu et al., 2011b). Por fim, a FbLx-Chi-1 foi 100% inibida quando tratada com o 

agente redutor DTT, indicando a presença de pontes dissulfeto essenciais para a atividade 

quitinolítica. A presença dessas pontes dissulfeto podem explicar a alta estabilidade de FbLx-

Chi-1.  

A maioria das quitinases classe I tendem a ter atividade antifúngica devido ao domínio 

de ligação interagir de forma hidrofóbica com a quitina da parede celular do fungo, enquanto 

o domínio catalítico interagir de ionicamente, hidrolisando a cadeia de quitina. (Taira et al, 

2002). A FbLx-Chi-1 (10 µg) causou atraso no crescimento dos fungos fitopatogênicos F. 

pallidoroseum e F. oxysporum (Figura 11c-d). Outra quitinase classe I, de O. sativa (0,825 

µg), inibiu fortemente o crescimento de Trichoderma reesei (Mizuno et al., 2008). Assim, a 

FbLx-Chi-1 mostrou possuir atividade antifúngica, mas algumas quitinases de plantas, como 

as de Punica granatum e Bryum coronatum não mostraram qualquer efeito inibitório a fungos 

(Kopparapu et al., 2011b; Taira et al., 2011). Contudo, a FbLx-Ch-1 não exibiu atividade 

inibitória contra C. lindemunthianum (Figura 11B), nas concentrações testadas (2,5-10 µg), e 

causou um crescimento anormal em C. gloeosporioides (Fig. 11A). Quitinases de V. radiata 

(300 µg) mostraram atividade antifúngica contra F. oxysporum e F. solani (Ye; Ng, 2005); 

enquanto a quitinase de L. leucocephala (2 µg) inibiu fortemente o crescimento de F. 

oxysporum e Collectorichum sp., (Kaomek et al., 2003). Quitinases inibem o crescimento dos 
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fungos ao hidrolisarem a matriz de quitina da parede celular, na zona de extensão da hifa 

(Taira et al., 2005ab; Wang et al., 2009).  

A FbLx-Chi-1 mostrou atividade antifúngica e alta estabilidade, o que pode contribuir 

para o desenvolvimento de biopesticidas para o controle de fungos fitopatogênicos, mesmo 

tendo se mostrado menos efetivo contra fungos que as quitinases classes I e II de F. 

microcarpa, as quais inibiram Trichoderma viride com apenas 1,5 µg (Taira et al. 2005b). 

Entretanto, a maior estabilidade em ambientes adversos faz com que a FbLx-Chi-1 seja um 

candidato mais efetivo no emprego de biopesticidas. 

A grande vantagem da quitinase purificada neste trabalho é sua alta estabilidade e 

atividade, apesar do seu baixo rendimento na fonte vegetal. Como premissas futuras, é 

proposto: (1) aumentar o rendimento da FbLx-Chi-1 por meio de sua expressão heteróloga; 

(2) elucidar a estrutura tridimensional da enzima visando entender o que confere propriedades 

de alta estabilidade; (3) Verificar sua ação antifúngica contra outros fitopatógenos não 

abordados nesse estudo; e (4) Desvendar o mecanismo de ação de inibição do crescimento 

vegetativo desses fungos. Essas abordagens experimentais e estudos futuros sobre a FbLx-

Chi-1 podem ser proveitosos no campo da agricultura e em aplicações industriais. 
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6 Conclusão 

 

Em consonância com a hipótese levantada e a pergunta biológica a ela associada, foi 

verificado que, de fato, o látex de F. benjamina possui, dentre outras proteínas, uma quitinase 

pertencente a Classe I, antes não relatada na literatura, que exibiu atividade antifúngica contra 

os fitopatógenos F. oxysporum e F. pallidoroseum, pois interferiu no crescimento vegetativo 

desses organismos. Quitinases com tais propriedades podem ser úteis no controle de doenças 

no lugar de fungicidas químicos, danosos ao ambiente, na proteção das plantas contra 

fitopatógenos de interesse econômico.    
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